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Nemzetpolitikai struktúra 
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• nemzetpolitikával kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, stratégiai célok megfogalmazása 

• a külhoni magyarokat érintő kormányzati 

döntések, illetve jogszabályok előkészítése 

• rendszeres kapcsolat a külhoni magyar 

közösségekkel 

• támogatási rendszer felügyelete 

 

• egységes támogatási rendszert működtet 

• Pénzeszközeinek kezelését a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. végzi 

• az Alap irányítását egy négytagú Bizottság végzi a 

MÁÉRT elvi iránymutatásainak figyelembevételével 

• a Kollégium (9 fő) az Alap nyilvános pályáztatási 

feladatainak keretében hatáskörrel bíró szakmai 

döntés-előkészítő testülete 

• 2011 óta működik, Dr. Kántor Zoltán vezetésével 

• Célok:  

• a nemzetpolitikai vonatkozású kutatások 

összehangolása és kezdeményezése 

• a kutatások eredményeinek a politika számára 

használható módon történő feldolgozása 

• 60 konferencia, 54 elemzés, 74 tanulmány és 

háttéranyag, 120 előadás, 22 kiadvány, 10 

kutatás 

• Többfunkciós intézmény: az egységes magyar 

nemzet bemutatását, megismertetését tűzte ki céljául 

• Tudásközpont: az ismereteket kiállítások, 

programok, rendezvények, kiadványok formájában 

adja tovább 

• „Mi, magyarok” Látogatóközpont és Kiállítás 

2014. október 22-én nyitotta meg kapuit - több mint 

60 ezer látogató 
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Magyar Állandó Értekezlet és Magyar Diaszpóra Tanács 

Magyar Állandó Értekezlet 

• a parlamenti, illetőleg tartományi képviselettel 

rendelkező határon túli magyar szervezetek, a 

magyarországi parlamenti pártok, a Magyar 

Kormány, valamint a Magyar Diaszpóra Tanács 

képviselői alkotják  

• Évente ülésezik a miniszterelnök összehívására 

• A MÁÉRT XV. plenáris ülése, 2016. december 1. 

Magyar Diaszpóra Tanács 
• a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma 

• 2011 óta ülésezik 

• 2016. november 30.: A Magyar Diaszpóra Tanács VI. ülése: 75 résztvevő szervezet 
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Intézkedések és programok 
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Magyarok a nagyvilágban 

A térkép a külföldi országok 2011-2016. közötti népszámlálási adatainak, a Nemzeti Önismeret, MTA Magyar Tudományosság Külföldön 

Elnöki Bizottság 2011-es becsült számadatainak, valamint a KSH rendelkezésünkre bocsátott Eurostat adatok feldolgozásával készült. 

Összesen kb. 2,5 millió fő a diaszpórában élő magyarok száma 
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Egyszerűsített honosítás 

• Eredmények: eddig 920 ezer külhoni magyar adta be az egyszerűsített honosítás 

iránti kérelmét, és mintegy 820  ezren tették le az állampolgársági esküt, 100 

ezer diaszpórában élő állampolgárságát állapították meg. 

• Választójog: a 2016. október 2-i országos népszavazásig  274 627 regisztrációs 

kérelem, 130 356 érvényes szavazat 
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 Kőrösi Csoma Sándor Program 

• Kiküldött ösztöndíjasok által segítjük a diaszpóra közösségek értékőrző 

munkáját 

• 2013 óta folyamatosan működtetjük 

• Eddig összesen 34 országba küldtünk ösztöndíjasokat 

• Legjellemzőbb tevékenységek: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Magyar nyelv oktatása 

 

Néptánc és népzene 

oktatása 

 

Cserkészet 
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24 ORSZÁG 100 ÖSZTÖNDÍJAS 
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Új helyszínek várhatóak! 15-el nő az ösztöndíjasok száma! 

Európa  

  

43 fő 

Németország 13 fő 

Egyesült Királyság 6 fő 

Svédország 6 fő 

Ausztria 4 fő 

Franciaország 3 fő 

Svájc 2 fő 

Írország 2 fő 

Finnország 1 fő 

Norvégia 1 fő 

Belgium 1 fő 

Izrael 1 fő 

Hollandia 1 fő 

Portugália 1 fő 

Olaszország 1 fő 

Amerikai Egyesült Államok 20 fő 

Kanada  14 fő 

Latin-Amerika 10 fő 

Ausztrália 10 fő 

Új-Zéland 1 fő 

Dél-Afrika 1 fő 
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Észak-Amerika 
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• Cél: a diaszpóra könyvtári örökségét rendezett módon összegyűjtve 

Magyarországra szállítsuk, és gondoskodjunk méltó felhasználásáról 

Mikes Kelemen Program  

Észak és Dél Amerika, 

Ausztrália  

13 gyűjtőpontján 

271 m3 hagyaték 

 

Eddig 68 000 tétel 
katalogizálása 

• Az OSZK munkatársai 

• A Nemzeti Levéltár is 

bekapcsolódott 

Elindult a kiajánlás a Kárpát-

medencei iskoláknak és 

könyvtáraknak! 

http://www.oszk.hu/mikes-

program/igenyelheto-dokumentumok-

listaja 

 

 

 
172 m3-t már 

hazaszállítottunk! 

2015-ben 8 kutató,  

2016-ban 7 kutató  

érkezett a gyűjtőpontokra 

New Brunswick,  

New York, Cleveland, 

Sarasota 

Feladat:  

gyűjtés és digitalizálás,  

oral history interjúk készítése 

Már több mint 6000 kötetet 

sikerült kiosztani! 

A hazaszállítás 

folyamatos! 

Köszönjük a szervezetek közreműködését!  
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Julianus Program 

Eddig 46 országból 428 magyar emlék.  

Célja: a diaszpórában fellelhető magyar 

értékek egységes kataszterbe rendezése 

és bemutatása a Nemzeti Regiszter 

oldalán 

Nemzeti Regiszter 

• 112 760 tagja van 

• indulása óta több mint 270 ezer 

látogató 

• az elmúlt évben 335 eseményt 

osztottunk meg 

• naponta frissülő hírek 

• magyar és angol nyelven is 

• 2012. decembere óta a Duna World 

Rádió is elérhető az oldalon 

www.nemzetiregiszter.hu 

 
Továbbra is várjuk az új emlékeket! 

http://www.nemzetiregiszter.hu/
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Márton Áron Emlékév 2016 

• Márton Áron születésének 120. évfordulója 

• 80 millió Ft 

• Fővédnökök: Áder János köztársasági elnök és Ft. 

Jakubinyi György érsek 

Kiemelt események: 

• Pünkösd, Csíkszereda: Márton Áron egészalakos 

szobrának felavatása  

• szeptember 29., Gyulafehérvár: halálának évfordulóján 

ünnepi szentmise, Márton Áron szarkofágjának szentelése 

 Kiállítás: 

• A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeummal 

együttműködésben összeállított két utazó kiállításunkat 

5 kontinens 25 országában 6 nyelven közel 100 

helyszínen mutattuk be, köztük:  

Washingtonban és New York-ban 

Több közösség is csatlakozott saját rendezvénnyel az emlékévhez. Köszönjük! 
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Szent László-Év 2017 
• Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója 

• Lebonyolítására a 80 millió Ft áll rendelkezésre 

• Fővédnök: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

• Lebonyolító:  Szent László-év Tanácsadó Testület és a Pro Patria Egyesület 

Tervezett programok: 

• vándorkiállítás, amely beutazza a Kárpát-medencét, de eljuttatjuk 

a diaszpórába is 

• Kárpát-medencei Szent László Tanulmányi verseny a Karosi 

Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület szervezésében 

• tudományos konferenciák (Győr, Debrecen, Budapest, Krakkó) 

• kiadványok megjelentetése 

• dokumentumfilm készítése a Szent László koponya ereklye 

vizsgálatáról és az arcrekonstrukcióról 

• ünnepi megemlékezések több helyszínen 

• megjelenés a fiataloknak szóló fesztiválokon 

• gyermektáboroztatás 

Megnyitó rendezvény:  Győr, 2017. február 17. 

Idén is várjuk a diaszpóraszervezetek bekapcsolódását! 
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Fejlesztési irányok 
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Új lépések a diaszpóra megtartása érdekében  

• 2016. november 30.: A Magyar Diaszpóra Tanács 

elfogadja a Diaszpórapolitika - stratégiai irányok c. 

dokumentumot 

• 4 fejlesztési irányt határoz meg: 

Oktatásfejlesztés 

Gazdasági együttműködés 
erősítése 

Diaszpóradiplomácia 
megerősítése 

     Emigrációs és Diaszpóra 
Központ létrehozása 
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Hétvégi magyar iskolák 

összesen: 211 intézményről tudunk 

Oktatásfejlesztés 
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Oktatásfejlesztés a diaszpórában 

Mire van szükség? 

1. a teljes magyar diaszpórára vonatkozó oktatási terv kidolgozása a helyi 
sajátosságok figyelembevételével; 

2. egy egységes (online) tananyag, illetve a tankönyvek elkészítése a helyi 
sajátosságok figyelembevételével, szemléltető eszközök biztosítása; 

3. az oktatási helyszínek és az oktatók finanszírozása  

4. a világ számos pontján működő magyar iskoláknak a magyar oktatási térbe való 
integrálása; 

5. egységes értékelési rendszer, amely biztosítja a hétvégi iskolákban folyó munka 
és annak elvégzésével járó érdemjegyek hazai elismerését; 

6. az ún. bajor vagy konzuli modell (az illető nyelv anyaországának diplomáciai 
képviseleteire és a társult szakintézetekre hárul az anyanyelvi oktatás 
megszervezésével és lebonyolításával járó felelősség; a hétvégi iskolákban 
magyarul tanuló gyermekek bajor iskolai bizonyítványában – a kötelező bajor 
iskolán kívüli teljesítményként – feltüntethető, hogy magyar oktatásban vettek 
részt) vizsgálata; 

7. Országonként egy-egy központi iskola, oktatási-módszertani központ kialakítása 
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Oktatásfejlesztés a diaszpórában 

Javasolt lépések: 

2017. január 

ME-EMMI-KKM munkacsoport felállítása 

2017. március 

Kérdőív a vasárnapi iskolák problémáinak 
felmérésére 

2017 első felében 

Fejlesztési koncepció elkészítése 

Koncepció megtárgyalása a diaszpóra 
képviselőivel 
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Gazdasági kapcsolatok 

Új irányok: 

 Magas szintű üzleti fórum, amely az 

anyaország és diaszpóra meghatározó 

gazdasági szereplőit tömöríti 

 diaszpóra befolyásos gazdasági szereplői 

segíthetnének olyan külföldi vállalatok 

felderítésében, amelyek Közép-Európában 

szeretnének terjeszkedni 

 Start-Up program: támogatás azoknak a 

diaszpóratagoknak, akik Magyarországon 

indítanak vállalkozást 

 tanácsadás és konzultáció azok számára, 

akik érdekeltek magyarországi 

befektetésekben 
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Diaszpóradiplomácia 

• Napjainkban egyre több ország támaszkodik diaszpórájára a nemzetközi kapcsolatok 

építésében.  

A diaszpóra-diplomáciának három fő iránya van: 

Politikai Gazdasági Kulturális 

Számítunk a diaszpóra támogatására Trianon 100. évfordulója és Magyarország 

gazdasági sikereinek népszerűsítésében! 

• Kiemelten fontos, hogy a diaszpóraközösségek aktív polgárai legyenek a befogadó 

közösségeknek, éljenek a rendelkezésre álló lehetőségekkel! 
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Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ 

• Számos, a diaszpóra emlékeit gyűjtő program létezik, de még nem jött létre egy olyan 

központ, amely egy helyen tenné megismerhetővé a diaszpóráról összegyűlt tudást 

• 3 funkció: 

Tudásbázis 
korábbi kutatások eredményeinek feldolgozása, újabb kutatások 

kezdeményezése, adatok adatbázisban való rendszerezése. Alapját a Mikes 

Kelemen Program anyagai jelenthetik. 

Kiállítótér 

a diaszpóra történetének, sikereinek bemutatása egy kiállítás keretében 

Nemzetközi kapcsolatépítés 

Magyarország be tud kapcsolódni a kapcsolódni a nemzetközi diaszpóra-

diskurzusba 
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Köszönöm a figyelmet! 

Nemzeti Regiszter 

www.nemzetiregiszter.hu  

https://www.facebook.com/nemzetiregiszter    
 

Kőrösi Csoma Sándor Program 

http://korosiprogram.hu/  

A Petőfi Program és a Kőrösi Program közös Facebook oldala: 

www.facebook.com/PetofiSandorProgram  
 

http://www.nemzetiregiszter.hu/
http://www.nemzetiregiszter.hu/
https://www.facebook.com/nemzetiregiszter
http://korosiprogram.hu/
http://www.facebook.com/PetofiSandorProgram
http://www.facebook.com/PetofiSandorProgram
http://www.facebook.com/PetofiSandorProgram

